
STYRELSESMØDE, torsdag, d. 20.04.2017 KL. 19.00-21.00  

                     Maskinhallen, Skolegade 8, 9900 Frederikshavn. 

REFERAT 

Deltagere: Ole, Camilla, Hasse, Hørgen, Henrik, Mohammad, Lone, Steen, Birgitte 

1. Godkendelse af dagsorden - Ok 

2. Godkendelse af referat og forretningsorden (valg af mødeleder og referent) 

http://fuf.nu/styrelsen/modekalender-og-referater - http://www.fuf.nu/styrelsen/om-styrelsen 

 

Referat godkendt. Iht. referat gennemgåes arbejdsfordeling, og der laves følgende ændringer: 

Ungebyråd – minus Ole plus Mohammad, Det Grønne råd: minus Tommy, Frederik: plus Ole minus 

Mohammad 

Forretningsorden godkendt. Forretningsudvalg er Henrik, Birgitte, Steen, Alif. 

 

3. Orienterings runden  

Lone: kort orientering om integrationsrådet 

Steen: Orientering fra FOU om bl.a. arbejdsgruppe til lokalefordeling, nø’letal for området, tilsyn 
vedr tilskud, ny sundhedspolitik vedtages, godt gået, ansøgninger ti ludviklingspuljen, tilskud til 
projektering til Multihus Frederikshavn, dialogmøde med distriktsudvalget 

Birgitte: møde hos FFI, IS generalforsamling 

Hasse: IS skal også mødes med FFI 

Jørgen: møde om talentsportsklasser  

Henrik: orientering  status på Vandsportens Hus, Multihus møde 3. maj, Ungdomsskolen og 10. kl. 
center flyttes til handelsskolen, foreningsmarathon (24 hour challenge) Sæbygårdskolen 

4. Punkter til beslutning: 
 Fremtidig kommunikation og dækning af FUF’s aktiviteter 

Nyhedsbreve udsendes til forretningsudvalget til godkendelse senest 48 timer før udsendelse. 

 Opfølgningsarrangement for Fritidskonferencen d. 12/11-16  

Opfølgning ultimo august/primo september. Fredag. Arbejdsgruppe Henrik, Mohammad, 
Tommy, Steen 

 FUF medlemsmøder for 2017, fremlæggelse af ny mødeplan 

Distriktsmøder: 10. maj i Voerså, 30. maj i Skagen 

 Engagement i Cafe Danish og øvrige igangværende projekter 
Kl. 16-17 hver torsdag på Frederikshavn Bibliotek. FUF har repræsentant 1 gang pr/md. Lone laver 

plan.  



5. Punkter til drøftelse: 
 Prioriteringer og opfølgning af handleplan for FUF Vision 2018 

Birgitte, Jørgen, Knud laver forslag til konkrete handlinger. Fremlægges næste gang.  

 FUF tiltag i forbindelse med Kommunalvalget i november 2017  

Henrik, Steen 

 FUF’s foreningsanalyse og Den Fritidspolitiske Strategiplan - Udsættes 

 FUF’s rolle i forhold til medlemsforeningernes forventninger (vision) 

 Hvordan kommer FUF tættere på medlemmernes faktiske ønsker(vision)  

 Kort drøftelse af spejdermedlemskrisen og overskydende boldbaner – til beslutning på 

næste dagsorden 

 

6. Eventuelt  

 Mundering( vi ønsker hver især en eller to beklædningsgenstande fra 

katalog. Ellers kan sæt, som Henrik foreslog bestilles. Ønsker sendes til 

Birgitte)   

 WinKAS 

 Øvrigt 

 

 

 

 


